رسالت
امروزه بسیاری از فعالیت های پژوهشی در هر کشور توسط دانشگاه ها و مراکز علمی -پژوهشی صورت می گیرد و
دانشگاه ها جهت نیل به این اهداف مجبور به تربیت پژوهشگران توانمند در عرصه های پژوهشی می باشند از این رو
تحقیق و توسعه نیاز اصلی برای حرکت مستمر دستگاه ها و ساختارهای مولد خدمات ،دانش و فناوری است .ارزیابی
شرایط بیرونی و درونی ،ایجاد دانش نوین ،حمایت از خالقیت نیروهای درونی ،یافتن منابع تازه ،الگو سازی و مواردی
از این دست از مسئولیت اصلی واحدهای تحقیق و توسعه است .در راستای نهادینه کردن فعالیت های پژوهشی
دانشکده پرستاری و مامایی این مجموعه مفتخر است برنامه های خود را در قالب برنامه استراتژیک مدیریت پژوهشی
دانشکده پرستاری و مامایی تدوین و به مرحله اجرا گذارد .الزم به ذکر است آرمان این واحد ،ایجاد مجموعه ای
خالق و پیشرو در زمینه پژوهش های بالینی برای ارتقاء سالمت جامعه و همچنین ارتقا میباشد ،که بنا دارد با
تولید دانش در جهت افزایش آگاهی و حفظ و ارتقای سطح دانش جامعه در حد استانداردهای جهانی در حد بضاعت
خویش گام بردارد .از سوی دیگر ما برآنیم با توسعه و ارتقای امر تحقیق همواره به عنوان یکی از پژوهشکده های
برجسته کشور و منطقه از بعد پژوهش محسوب گشته و مصداق بارز انجام تحقیق در خدمت ارتقاء سالمت جامعه
باشیم.

اهداف استراتژیک :
 توسعه کمی و کیفی تحقیقات در دانشکده
 هدفمند کردن پژوهش ها با لحاظ نمودن ضرورت حفظ اخالق در پژوهش
 بهره گیری از نتایج تحقیقات در جهت حل مشکالت و ارتقاء سطح سالمت جامعه
 توسعه همکاری های داخلی ،خارجی و بین المللی در امور پژوهشی
 ایجاد بستر مناسب برای توانمند سازی دانشجویان و اعضای هیأت علمی در امور پژوهشی
 ایجاد بانک اطالعاتی پژوهشی برای اعضاء هیأت علمی دانشکده
 کاهش هزینه های درمان بیماران
 بسترسازی در زمینه استارت آپ های سالمت و کسب و کارهای نوین در بین اعضای هیات علمی و
دانشجویان

